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TB undervisningspakke
Utvikling

Innsikter

PRAKTISK
MUNTLIG VISUELT

Undervisningspakke

Det er vanskelig å stole på
taushetsplikten.

Hvis noen som har hatt
sykdommen, gir informasjon, blir
folk tryggere og tør å gå til legen.

TOLK

Folk fra min kultur leser ikke så
mye. Informasjon med farger og
bilder er bra.

Ikke homogene
grupper med
hensyn til
språk/kultur/alder
Kari og Solveig Helene 2017

Sitater og innsikter
pasienter, pårørende og helsepersonell
Illustrasjoner DiaHelse

Du blir frisk av tuberkulose (TB)

Gå til lege hvis du har symptomer

«Jeg forstod ikke at
jeg skulle og kunne
dra rett til sykehuset»

«Noen later som de
forstår mere norsk
enn det de gjør»

Legen har taushetsplikt

Behandlingen er gratis
Informasjon må gis på
ulike måter og
gjennom flere kanaler
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«Det er viktig å bli møtt med
respekt, medmenneskelighet,
vennlighet, omsorg, trygghet,
tålmodighet»

«Helsepersonell må vise i
handling at man bryr seg
selv om det er vanskelig å
kommunisere»

“Før slaget hentet han
informasjon og fulgte med
på nyheter på internett og
abonnerte på aviser. Nå
ser han mye på TV fra
hjemlandet”
Solveig Helene Midtvedt 2017

Helsepersonell: ”vi må ofte
fortelle at man ikke kan
hvile seg frisk fra diabetes”
Deltaker: ”noen dager er
jeg så slapp at jeg må
ligge i senga hele dagen”.

Mange opplever at de
blir sendt hjem i dårlig
form, at de ikke har blitt
hørt og at de ikke har
forstått informasjonen.

Rehabilitering, det
ordner vel
familien?

skisse
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• LEARN modellen http://mediamill.cla.umn.edu/mediamill/display/98249
• DiaHelse https://www.youtube.com/watch?v=w5JfsPC7L7A

• Tuberkulose https://vestreviken.no/behandlinger/tuberkulose/undervisningspakkeom-tuberkulose

• Innsiktsintervjuer med pasienter og pårørende
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